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Geslaagd KBO Creatief

Op zaterdagmiddag 18 juli 2015 was de eerste editie
van KBO Creatief.
In de Ontmoetingstuin waren verschillende activitei
ten zoals haken, breien en borduren, schilderen,
tekenen met noteninkt, keramieken, mozaïeken,
speksteenbewerking en beeldhouwen, fotografie,
bloemschikken, rondleidingen en welzijnsactiviteiten
van Laverhof. Ook werd er geschaakt.
Men werd getrakteerd op accordeonmuziek, pizza’s
met producten uit de ontmoetingstuin, smoothies en
aardbeien in chocolade en men maakte veelvuldig
gebruik van het terras.
De reacties van de deelnemers – van 6 tot 92 jaar –
en de bezoekers waren lovend. Zij noemden het een
leuk opgezet evenement dat voor herhaling vatbaar is.
KBO-Dinther dankt alle standhouders, de medewer
kers van de ontmoetingentuin en de vrijwilligers van
cc Servaes.  Met ongeveer 200 bezoekers was het een
geslaagd evenement. Het was de moeite waard.

Samen eten: ja gezellig!

Wethouder Glastra-van Loon heeft op  donderdag
23 juli Eetpunt-HDL in cc Servaes officieel geopend.
KBO-Dinther is een van de initiatiefnemers hiervan.
Elke donderdag van 17.00 -18.00 uur kan iedereen die
dat wil bij het eetpunt in cc Servaes terecht om samen
met anderen te genieten van een lekker en gezond
3-gangendiner voor € 9,50 per persoon.
Aanmelden bij Tonny van der Ven, tel. 06-20216398.
Daarnaast kunnen leden van KBO-Dinther op elke
eerste dinsdag van de maand van 17.00 – 20.00 uur
uitgebreid dineren in het restaurant van Cunera/De
Bongerd. De kosten van dit 4-gangendiner met koffie
en twee consumpties zijn € 16,50 per persoon.
Aanmelden voor Cunera/De Bongerd kan op donderdag
voorafgaande bij Harry van de Ven,  tel. 292356.

Vrijwilligersmiddag 

Een dankjewelmiddag! Op 15 juli 2015 bezochten
48 (van de 58) vrijwilligers het zandsculpturenfestival
in Oss. Aan het eind van de middag wachtte hen een
lekker 3-gangendiner in Laverhof.
Tijdens het dankwoordje stond de voorzitter ook stil
bij twee vrijwilligers, die met hun vrijwilligerswerk
gestopt zijn: Corry van Rooij en Riek van de Ven.
Zij waren niet aanwezig. Daarom bracht Willy hen nog
in diezelfde week persoonlijk een bloemstukje.

Zingeving

In het kader van onze  zingevingsactiviteiten willen wij
u attenderen op de themadag van KBO-Brabant op
donderdag 8 oktober 2015 van 9.30 uur tot 15.30 uur
in voormalig Missiehuis Zuiderhout te Teteringen.  
Het is een themadag over ‘de missie van toen en nu’.
We staan stil bij de betekenis van missie. Dat gebeurt
door in gesprek te gaan met twee missionarissen van
toen én door te kijken naar de positie van ouderen in
het Afrika van nu.
In de afsluitende lezing wordt aandacht gevraagd voor
vluchtelingen en asielzoekers. Heel actueel!
Opgeven kan tot 20 september bij Ria van Hemmen
riavanhemmen@gmail.com of 0413-292462.
Kosten deelname, inclusief lunch € 20, - per persoon
én een bijdrage voor de chauffeur.

Film The Proposal

Woensdag 30 september om 14.00 en 19.00 uur
in cc Bernrode, Zijlstraat 1 te Heeswijk.
Ook voor KBO-leden uit Dinther gratis toegang.
Alleen voor koffie etc. moet betaald worden.

Modeshow

Modeverkoop van Andersson Fashion.
Op woensdag 16 september vanaf 14.00 uur.
Verkoop van blouses, combi-mode, truien, vesten,
jassen, rokken en pantalons.
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Passiespelen Tegelen

Liefst 21 personen bezochten op zondag 16 september
de Passiespelen in Tegelen met als thema ‘Lente in
Galilea’. Het passieverhaal werd getoond als een
flashback van de Emmaüsgangers.
Wij genoten van  een geweldig schouwspel met Abbie
Chalgoum in de rol van Jezus. Hij en de andere spelers
en figuranten gaven gestalte aan een aangrijpende,
boeiende en meeslepende theatergebeurtenis.
We kwamen vaak ogen en oren tekort.

Historische Driehoek

Met 54 personen waren we op 26 augustus echt een
dagje uit. De bustocht voerde ons naar de Historische
Driehoek in West-Friesland. In Hoorn stapten we in
de oude stoomtram naar Medemblik. Vandaar voeren
we over het IJsselmeer naar Enkhuizen. We hebben
volop genoten van het prachtige polderlandschap, de
weidse gezichten over het IJsselmeer, het bezoek aan
de historische plaatsen Medemblik en Enkhuizen, de
stoomtramrit, de boottocht en het aangename weer.
Ook van koffie met appeltaart in de stoomtram, lunch
tijdens de boottocht en diner in Harmelen.
Kortom: het was een prachtige dag.

KBO Kerstmiddag

Het bestuur KBO-Dinther stelt het erg op prijs als
mensen uit onze vereniging een bijdrage kunnen en
willen leveren aan de Kerstmiddag op 16 december.
Informatie bij de voorzitter, tel. 292478.

Goed om aan te denken

15-19 sept.        50+ beurs
16 september    Modeshow
23 september    Korenmiddag
24 september    Lange fietstocht
08 oktober        De missie toen en nu
21 oktober        KBO Jaarfeest
21 november     KBO Cultureel
25 november     Themamiddag        

KBO Korenmiddag op 23 september

Ons Seniorenkoor Cantando repeteert elke dinsdag
ochtend van 10 - 11 uur in cc Servaes. Dat gebeurt
onder de deskundige en bezielende leiding van dirigent
Peter van Raak uit Tilburg. Na een uur enthousiast
zingen, wordt er gezellig nagebuurt onder het genot
van een kopje koffie met (vaak) iets lekkers erbij.
De leden van onze KBO genieten jaarlijks van de
inspanningen van de koorleden tijdens de optredens
bij de eucharistieviering en de kerstviering.
Ook ondersteunt een groot aantal leden van Cantan
do regelmatig het parochiële dameskoor in de kerk.
Ons koor kan meer en zingt niet alleen serieuze
(kerk)liederen. En juist dat wil het koor graag laten
horen tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde
themamiddag. Daarvoor zijn uit de regio ook andere
seniorenkoren uitgenodigd en is er een compleet
middagprogramma in elkaar gezet.
De Korenmiddag is op woensdag 23 september 2015
van 13.30 - 17.00 uur in cc Servaes.
Met optredens van:
Ouderenkoor Nistelrode
Seniorenkoor Den Dungen
Seniorenkoor Cantando Dinther
Seniorenkoor Berlicum.
Naast de zang van deze koren is er volop gelegenheid
gezellig met elkaar te buurten onder het genot van
koffie met gebak, hapjes en een drankje.
Iedereen is van harte welkom. Omdat de koren zelf
al veel leden en belangstellenden mee zullen brengen
en cc Servaes een beperkt aantal bezoekers kan
ontvangen, is het van het grootste belang dat u zich
aanmeldt. Dan kunnen we ook rekening houden met
het aantal te reserveren plaatsen.
Aanmelding vóór dinsdag 22 september bij Ardie
Rooijmans, secretaris van Cantando, tel. 292316.
De kosten voor deze middag bedragen € 5,00 per
persoon en kunnen bij binnenkomst in de zaal contant
worden voldaan.
Wij wensen de leden van Cantando en de bezoekers
van harte een muzikale en gezellige middag toe.
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DUOFIETSEN: succesvol zorgenkind!

Eén van de succesvolste activiteiten van onze KBO
is wel het duofietsen. Dagelijks zijn we met een groot
aantal vrijwilligers doende om onze minder mobiele
mede-KBOers een leuke middag te bezorgen.
Dat wordt door allen, zowel de fietsers als de gasten,
erg fijn gevonden.
Maar door het intensieve gebruik van de fietsen
kampen we de laatste tijd nogal eens met technische
ongemakken. Vooral de reikwijdte van de accu’s is
lang een groot probleem geweest. En dat is heel
frustrerend voor alle vrijwilligers en gasten, hoewel
iedereen gelukkig veel begrip kan opbrengen voor
onze problemen.
Niettemin betekent dit veel zorgen voor het bestuur
om alle ongemakken steeds weer op te kunnen lossen.
Want óók het bestuur wil niets liever dan dat deze
erg succesvolle activiteit behouden kan blijven.
Daarvoor worden we financieel ook gesteund door
een viertal ondernemers én door veel vrijwilligers van
binnen en buiten onze KBO.
Gelukkig lijkt het er nu op dat in ieder geval de pro
blemen met de accu’s onder controle zijn zodat er
weer een behoorlijke afstand gefietst kan worden.
Daarnaast blijft het bestuur op zoek naar financiële
oplossingen om eventuele vervanging van de huidige
fietsen mogelijk te maken.
Hopelijk zijn we dan samen in staat om het duofietsen
tot in lengte van jaren vol te houden.
 

 
 
 
 
 
 

Redactie Maandblad KBO-Dinther

Ria van Hemmen (eindredactie), Kees Kuijpers,
Corrie van der Heijden en Willy van der Steijn.
Voor opmerkingen, ideeën en suggesties:
riavanhemmen@gmail.com of Julianastraat 7

Voor meer (actuele) informatie

www.kbo-dinther.nl
e-mail info@kbo-dinther.nl

Lange fietstocht

Extra na vervallen fietstocht naar Postel.
Donderdag 24 september 2015.
Starten 9.30 uur vanaf kerkplein.

E-mail is informatief

De gemeente vroeg ons u te attenderen op de actie
voor nul verkeersdoden in Brabant en uw kennis te
testen op www.wegwijsquiz.nl.
Zomaar een voorbeeld van een bericht, waarover wij
u graag via de e-mail willen kunnen informeren.
Ruim 40% van de leden van KBO-Dinther is via e-mail
bereikbaar. Waarschijnlijk beschikken velen van de
overige 60% ook over een e-mailadres. Die adressen
zijn echter niet bekend bij de secretaris.  Heeft u uw
(gewijzigde) e-mailadres nog niet doorgegeven aan
hem? Dan is het van belang een berichtje te sturen
aan info@kbo-dinther.nl.
Het bestuur wil u vanzelfsprekend graag informeren
over relevante zaken en denkt dat u daarover ook
graag geïnformeerd wilt worden.

Jubileum juli/augustus 2015

Annie en Harrie Wijgergangs
50 jaar getrouwd op 20 juli.
Proficiat!

Overleden juli/augustus 2015

27-07 Theo Geurtsen (72 jaar)
02-08 Ben van Doorn (77 jaar)
05-08 Wim van der Heijden (82 jaar)
08-08 Nelly van Berkel-van der Cammen (78 jaar)
Wij betuigen onze deelneming!

50 Plus Beurs 

15 t/m 19 september 10.00 – 17.30 uur
in de Jaarbeurs te Utrecht.
Met exposanten op het gebied van vakantie,
gezondheid, lifestyle, vervoer, enz.


